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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

MUNICÍPIO DE RESTINGA SÊCA 

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022 

(Justificativa n° 2682/2022) 

PROCESSO Nº 2775/2022 

 

1. OBJETO: 

1.1. Locação de imóvel nesta cidade, situado na Rua Francisco Giuliani, nº 335, bairro Centro, para 

funcionamento do serviço de atendimento odontológico vinculado à Unidade Básica de Saúde Central 

a fim de garantir o atendimento dos usuários deste serviço público, conforme Termo de Referência, 

Anexo I. 

 

2. LOCADOR:  
2.1. NELCI ELISA BELADONA DE OLIVEIRA, inscrita no CPF nº 662.406.620-20, residente na 

Rua Francisco Giuliani, nº 365, bairro Centro, município de Restinga Sêca (RS), CEP 97200-000. 

 

3. VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:  
3.1. O valor total do contrato de locação é de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) pelo período de 

12 (doze) meses, sendo que o valor pago mensalmente é de R$ 850,00 (oitocentos e cinquenta reais). 

3.2. O pagamento será efetuado mensalmente até o 10º (décimo) dia do mês subsequente, mediante 

apresentação de recibo. 

 

4. UTILIZAÇÃO DO IMÓVEL 

4.1. A presente Locação destina-se ao funcionamento do serviço de atendimento odontológico 

vinculado à Unidade Básica de Saúde Central, restando proibido à LOCADORA, sublocá-lo ou usá-lo 

de forma diferente do previsto, sob pena de rescisão contratual. 

 

5. CONDIÇÕES DO IMÓVEL  

5.1. O imóvel objeto deste contrato será entregue nas condições descritas no laudo de vistoria, que 

depois de lido e assinado por ambas as partes fará parte deste instrumento. Devendo a LOCATÁRIA 

mantê-lo e restituí-lo desta forma quando findar a locação. 

 

6. ORÇAMENTO: 

6.1. As despesas decorrentes deste processo serão por conta da seguinte dotação orçamentária: 

 

Classificação Funcional 

Programática 
Atividade/Projeto/Elemento de 

Despesa 
Fonte Bloqueio R$ 

10 301 00 28 2 069 2069 339036 40 10.200,00 
 

7. JUSTIFICATIVA:  

7.1. A presente Dispensa de Licitação para locação de imóvel justifica-se para abrigar serviço de 

odontologia vinculado à Unidade Básica de Saúde (UBS) Central a fim de garantir o atendimento dos 

usuários deste serviço público. Atualmente, a sala do serviço de odontologia está localizado na UBS 

Central, o qual é o ambiente mais prejudicado com as patologias que acometem o prédio em questão. 

Sendo que, há mais de dois anos as paredes apresentam rachaduras, goteiras e, em decorrência disto, 

muito mofo e umidade. A principal fissura se encontra na parede lateral e se estende pelo teto. 

Apresenta desnível entre as paredes e espaço aberto, provocando liberação de cimento sobre os 

materiais e equipamentos, prejudicando totalmente a assepsia e esterilização. Em dias de chuva, as 

goteiras atingem tanto a fissura como rachaduras presentes pelo teto. Ocorre acúmulo de água na 

lâmpada de energia elétrica, e no chão da sala, atingindo a fiação da cadeira odontológica. Existem 

goteiras também sobre o computador e impressora. Por diversas vezes foi preciso cancelar os 

atendimentos em decorrência das goteiras e acúmulo de água. A SMS já solicitou projeto técnico para 

fins de licitar empresa que deverá corrigir as patologias da UBS Central. Enquanto se aguarda pelo 

projeto para a pretensa licitação, se faz necessário providenciar a continuidade do serviço de 

atendimento odontológico em outro ambiente. Dessa forma, o local escolhido atende as necessidades 

da Secretaria e mantém o serviço em endereço próximo à UBS Central e ao Centro Administrativo 

Municipal, motivos pelos quais se justifica o presente pedido de locação. 

Usuario
Destacar
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8. JUSTIFICATIVA DE PREÇO: 

8.1. O valor de locação é condizente com os valores praticados no mercado, conforme comprovante de 

preço, anexo. 

 

9. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:  

9.1. Art. 24, inciso X da Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações. 

 

Com base no Artigo 26 da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 8.883/94, RATIFICO a presente 

DISPENSA DE LICITAÇÃO. 

 

Restinga Sêca, 29 de Julho de 2022. 

 

 

 

 

PAULO RICARDO SALERNO 
Prefeito Municipal 

MARCELO SELHORST 
Procurador Jurídico 

OAB/RS 70.896 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

Item Descrição Unidade Quant. 
Valor 

Unitário (R$) 

Valor Total 

(R$) 

01 

Aluguel de imóvel, situado na Rua 

Francisco Giuliani, nº 335, em 

Restinga Sêca, para funcionamento do 

serviço de atendimento odontológico 

vinculado à UBS Central. 

Serviço 12 R$ 850,00 R$ 10.200,00 

VALOR TOTAL R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais) 

 

 




